PLANO DE ATIVIDADES

Mod.15/0

PLANO DE ATIVIDADES 2022/2023
O Plano Anual de Atividades deve ser entendido como o instrumento da planificação das Atividades escolares, para um ano letivo,
no qual estão plasmadas as decisões sobre os objetivos a alcançar, a definição e a organização das estratégias, dos meios e recursos
que vão permitir cumprir essas metas.
Para que o Plano Anual de Atividades possa cumprir a sua função no quadro dos instrumentos de organização e gestão do Colégio,
é indispensável que ele contemple e articule os seguintes aspetos:
-Os princípios orientadores, os objetivos e as estratégias propostas no Projeto Educativo;
-O calendário e os horários escolares;
-A programação das Atividades curriculares;
-A planificação das Atividades de promoção do sucesso escolar,
-O plano de formação do pessoal docente e não docente;
-A planificação das parcerias e dos protocolos ao nível do local, regional ou nacional;
-Os projetos de inovação pedagógica;
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1º PERÍODO
(12 de setembro a 16 de dezembro de 2022)
DATA

12/09

1/10

ATIVIDADES
Receção
alunos

aos

Eucaristia de
abertura

OPERACIONALIZAÇÃO

OBJETIVOS

- Apresentação dos espaços físicos
- Apresentação aos novos colegas
- Realização de Atividades lúdicas

- Motivar os alunos para a sua
integração na Comunidade Escolar;
- Despertar os Encarregados de
Educação para a importância da
sua participação no processo
educativo;
- Conhecer as regras do funcionamento interno da escola;

- Celebração de
Eucaristia com toda a
comunidade educativa

- Estabelecer regras, direitos e
deveres;
- Conhecer os colegas e partilhar
vivências e opiniões.
- Participar na Santa Missa,
conversar, agradecer, pedir e
partilhar as alegrias, tristezas e
preocupações.

04/10

10 a 16/10

Comemoração
da Implantação
da República.

Semana da
Alimentação

- Pintura de desenhos
alusivos ao tema.

- Sensibilização para uma
Alimentação Saudável

Colégio Nossa Senhora do Amparo – Mirandela

ALUNOS

ORGANIZAÇÃO

ORÇAMENTO

Professoras

20€

Auxiliares

Pároco

Colégio
30€

54
Encarregados
de Educação

25€

- Identificar as diferenças entre a
monarquia e a república
- Desenvolver a inter-ajuda e o
respeito pelo próximo
- Sensibilizar e fomentar nas
crianças a importância de uma
alimentação saudável

FINANCIAMENTO

.

30€
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31/10

9/11

11/11

OPERACIONALIZAÇÃO

ATIVIDADES

Halloween

A “TERRA TREME”

S. Martinho

- Celebra este dia com
base nos valores humanos.
-Concurso de abóboras

- Exercício Público de
Sensibilização para o
Risco Sísmico,
denominado A TERRA TR
EME.
- Magusto
- Recolha de Canções/
Provérbios/ Concursos
- Castanhas assadas

Projeto:
28/11
Inicio anual do
projeto

Separar e Valorizar
vai do Começar
(Resíduos do Nordeste)

Otimização do processo
de recolha seletiva de
resíduos, que representa
um fator determinante
para que se atinjam os
objetivos desejados

OBJETIVOS

ALUNOS

- Movimentar os alunos a planarem uma festa de Halloween.
- Trabalhar o vocabulário relacionado a essa festa.
- Decorar a sala de aula e a escola.
- Desenvolver/ preservar as tradições locais
- Praticar 3 gestos de autoproteção:
BaixarProtegerAguardar
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ORGANIZAÇÃO

ORÇAMENTO

30 €

Comunidade

30 €

Educativa

Colégio

54

Encarregados de
educação

- visualizar uma exposição de
viaturas da PSP, GNR, Proteção
Civil, Bombeiros Voluntários e
VMER
- Perceber o sentido inerente à
lenda de S. Martinho
- Promover o gosto pela pesquisa/ leitura.
- Promover um convívio saudável
na comunidade escolar.
- Promover a recolha seletiva de
materiais e aumentar a taxa de
reciclagem na nossa escola e na
casa de cada aluno.

Resíduos do
Nordeste

43€

-

19/11

Direitos da Criança
Dia Mundial dos
Direitos da Criança

Conhecer e valorizar os direitos e
deveres das crianças.

-

Colégio Nossa Senhora do Amparo – Mirandela

FINANCIAMENTO
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12/12
a

16/12

Ação de Solidariedade.
Semana da solidariedade

Presépio

- Recolha de roupa e bens
de 1º necessidade.

Mod.15/0

- Estimular para a partilha e solidariedade para com os mais necessitados.
- Conhecer e trabalhar as obras
de misericórdia

Encarregados de
Educação

- Montagem do
Presépio no Pátio da
Escola

- Partilhar com os necessitados.
- Tornar-se sensível
- Estimular a cooperação e a
solidariedade;
- Incentivar o amor e o carinho
ao próximo.

150€

- Vivenciar o nascimento de Deus
Menino

Colégio Nossa Senhora do Amparo – Mirandela
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2º PERÍODO
(3 de janeiro a 5 de abril de 2022)
DATA

ATIVIDADES

3
a

Semana da
Poesia

OPERACIONALIZAÇÃO

- Vida e obra de poetas
- Recolha de poesias

6/01

6 /01

Noite de
Poesia

- Convívio poético

plástica:

elaboração de máscaras,

Carnaval

ALUNOS

ORGANIZAÇÃO

- Estimular a prática da leitura prazer e a produção de textos
poéticos.

- Preservar/ reavivar valores e
tradições

Comunidade
54

Poeta: Duarte
Luz

Encarregados de
Educação

Encarregados

-Participação no Desfile

- Valorizar a amizade

de Educação

- Sensibilizar para a fraternidade
entre os alunos
- Promover os valores interpessoais
- Proporcionar vivências diferentes.

200€

Educativa

pinturas alusivas...
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FINANCIAMENTO

Colégio

- Promover o convívio na comunidade escolar

carnavalesco.

ORÇAMENTO

- Aprender a escutar, ler, compreender, interpretar, declamar
e produzir poemas.

- Desenvolver a entoação e o
ritmo.
-Expressão

/072

OBJETIVOS

Colégio
85€

Autarquia

Página 5 de
10

PLANO DE ATIVIDADES
Preparação
17/03

Dia do Pai
Porto D’Honra

de

uma

prenda para oferecerem

-Promover o valor pela família.

Mod.15/0

54

Professores

- Valorizar o papel do pai.

30€

ao pai.

Auxiliares

20/03
a
24/03

Sensibilização para a
Semana da
“casa Comum”.
Floresta
e
Meio Ambiente

Colégio Nossa Senhora do Amparo – Mirandela

- Promover práticas de no âmbito
da preservação da natureza,
florestas e respetivos
ecossistemas;
- Sensibilizar para utilização e
reaproveitamento da água
- Plantar árvores.
- Conhecer algumas espécies
autóctones.
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3º PERÍODO(17 de abril a 30 de junho de 2022)
DATA

2104

ATIVIDADES

Festa da Páscoa
Visita Pascal

Eucaristia
(presença de pais)
Visita Pascal às salas
(Colégio e Jardim de
Infância)

OBJETIVOS

24/04

28/4

Semana do
Desporto

Passeio de bicicleta
pelas ciclovias de Miranda em família

- Reconhecer o verdadeiro motivo da Festa da Alegria
(Ressurreição)

05/05

Celebração do
dia da mãe.

Colégio Nossa Senhora do Amparo – Mirandela

ORÇAMENTO

FINANCIAMENTO

80€
Padre

- Promover o respeito pela família

- Conhecer as regras para o uso
correto da ciclovia, ciclo faixas e
faixas compartilhadas.
- Passear em família, pelas
ciclovias de Mirandela.
- Aplicar as regras aprendidas
na formação.
- Aprender com maria os verdadeiros valores.

- Elaboração de uma
prenda para a mãe
- Colocar uma imagem
de Nª Senhora a passar
pelas famílias

ORGANIZAÇÃO

- Preservar e reviver as tradições de Páscoa

- Conhecer as regras de trânsito
aplicadas ao uso da bicicleta.
Formação às crianças
sobre “:
“Regras a ter nas ciclovias”

ALUNOS

Professores
54

Auxiliares

Colégio

0€

Encarregados
de Educação e

Encarregados de

Familiares

Educação

PSP Mirandela

100€

- Incentivar à oração Mariana

70€
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DATA

13/05

09/06

ATIVIDADES

Rosário

Concurso
de
Flauta de Bisel

OPERACIONALIZAÇÃO
- Rezar o rosário na
paróquia

- Proporcionar aos participantes uma experiência na interpretação para
o público, uma excelente
oportunidade para mostrar seu talento, examinado por um júri imparcial que reconhece suas
habilidades e talento.

Rally Paper

24/06

Festa da família

OBJETIVOS

- Incentivar as crianças a alcançar níveis mais elevados através de competições anuais
organizadas.
- Aplicar e demonstrar conhecimentos adquiridos
- Preservar/ reavivar tradições
- Celebrar a alegria de aprender
em comunidade
- Promover o convívio na comunidade escolar

- Sardinhada

- Proporcionar vivências diferentes.

Colégio Nossa Senhora do Amparo – Mirandela

ALUNOS

ORGANIZAÇÃO

ORÇAMENTO

Professores
54

Auxiliares

50

Encarregados de
Educação

Pároco
Colégio
Encarregados
de Educação
1350€

- Fomentar o espírito de grupo
- Conhecer novas realidades

FINANCIAMENTO

70 €

- Promover a oração entre a
comunidade escolar, paroquial
e encarregados de educação

- Atividades lúdicas:
jogos

Passeio
dos
alunos finalis- - Visita a programar
tas.

Mod.15/0

?
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Nota:

Ao PAA do Colégio Nossa Senhora do Ampara serão acrescidas as atividades propostas pela CMM, Agrupamento de Escolas de Mirandela,
PSP, Esproarte, Centro de Saúde e outros.

Dias de festa:

https://www.calendarr.com/portugal/feriados-2018/

4 de outubro – Dia de São Francisco de Assis
5 de outubro – Dia mundial do Professor
6 de outubro – Dia mundial do Sorriso
17 de novembro – Dia internacional do Estudante
21 de novembro – Dia mundial do Olá
3 de dezembro – Dia internacional da Pessoa com Deficiência
11 de janeiro – Dia internacional do Obrigado
18 de janeiro - Dia internacional do riso
4 de fevereiro – Dia mundial da luta contra o cancro
11 de fevereiro – Dia mundial do Doente
14 de fevereiro – Dia do Amor
8 de março – Dia internacional da Mulher
11 de março – Dia europeu das Vítimas do Terrorismo
20 de março – Dia internacional da saúde oral
21 de março – Dia mundial da Poesia / Árvore
21 de março – Dia internacional da luta contra a discriminação racial
22 de março - Dia internacional da água
27 de março – Dia mundial do Teatro
13 de abril – Dia do Beijo
23 de abril – Dia mundial do Livro
4 de maio – Dia internacional do Bombeiro
15 de maio – Dia internacional da Família
31 de maio – Dia dos Irmãos
31 de maio - Dia mundial sem tabaco
Colégio Nossa Senhora do Amparo – Mirandela

1 de junho – Dia mundial da Criança
10 de junho – Dia de Portugal
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Divulgação do PAA
O Plano Anual de Atividades será divulgado por todos os intervenientes e parceiros sociais comprometidos com a sua realização:
a) Junto dos Alunos, através dos Professores Titulares de Turma;
b) Junto dos Pais e Encarregados de Educação, pelos Professores Titulares de Turma;
c) Publicação na página electrónica do Colégio.
Avaliação do PAA

1 - De cada atividade será feita uma avaliação,
2 – No final do Ano será elaborado um relatório de execução final, com recomendações e orientações para o Plano do ano letivo
seguinte.
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